Notulen extra Algemene Ledenvergadering Clam Dycke
20 augustus 2019
1. Opening
Dennis Floris heet iedereen welkom en vraagt of er bezwaren zijn tegen de benoeming van
Theo. Niemand heeft bezwaar. Marcel draagt de verantwoordelijkheden over aan Theo en
deze opent de vergadering officieel en legt uit waarom deze extra vergadering is ingepland.
Afwezige leden met afbericht: Gitte de Draaijer, Cees-Jan Ploeger, Daniëlle Verver, Anita
Timmers, Mark de Ruiter, Mirko Obradovic, Saskia May en Anna Rinkel.
2. Vacatures
Peter, Antoinette, Jeffrey en Theo zijn gaan kijken naar maatregelen om het probleem met
de openstaande vacatures op te lossen. Na veel gepuzzel is het gelukt en ziet de toekomst er
wat rooskleuriger uit voor het komende seizoen. Aan de werkgroep vacatures die is gevormd
op 25 juni word gevraagd of zij zich wel alsnog over de campagne willen buigen. Twee
aanwezige leden van de groep stemmen hiermee in.
3. Benoemingen
· Voorzitter Jeugd: Dennis Floris.
· Secretaris: Anna Rinkel.
· Penningmeester: Peter Hogenbirk.
· Kandidaat penningmeester: Ronald Mimpen. Hij gaat geleidelijk aan de taken van Peter
Hogenbirk, die per 01-06-2020 stopt, overnemen.
· Technische commissie
o Kandidaat Voorzitter: Jeffrey Jonker
o Leden kandidaten: Gitta de Draaijer, Ilona Molenaar, Dennis Keasberry, Erik Warringa
· Jeugdcommissieleden CMV jeugd
o Leden kandidaten: Jan Willem van de Berg, Pieter Beelen
· ABC jeugd
o Leden kandidaten: Erik Vet, Mark de Ruiter
· Ledenadministratie: Suzanne Diemeer
o Kandidaat assistent ledenadministratie: Carola Schornagel
· Wedstrijdsecretariaat: Loes Butter en Antoinette Post
· Scheidsrechtercoördinator: Sandra Winter
· Materiaal beheerder: vacature
· Grote Club actie: Anita Timmer en Annemieke van Elk
· Kascommissie: Leonie van Rest, Ilse de Jong, Iris Teeuwen
· Website: Tessa Peetoom
· Social media: Tessa Peetoom, Linda van Roemburg
· Sponsorcommissie: Dennis Versnel, Bart Klarenbeek
Geen van de aanwezigen heeft bezwaar tegen deze benoemingen.
4. Financiën
De maatregelen om het begrotingstekort te verkleinen worden gepresenteerd. De negatieve
begroting is nu een positieve geworden.

De contributie bedragen werden overeenkomstig het voorstel vastgesteld;

Per jaar;
 Senioren € 271
 A jeugd € 222
 B/C jeugd € 195
 CMV jeugd € 135
 Recreanten € 146
Voor de senioren en recreanten geldt dat dit bedrag inclusief €6 is voor 2 Grote
Clubaktie loten.
Leden die 2 x trainen betalen een toeslag van € 25 in 2 termijnen van € 12,50.
Geen van de aanwezigen heeft bezwaar tegen de maatregelen.
5. Rondvraag
- Zijn de sponsoren van dit jaar die zijn meegenomen al bevestigd?
Ja, maar er moet wel altijd rekening gehouden worden in de begroting dat er misschien niet
genoeg sponsoren zijn (bijvoorbeeld voor volgend seizoen).
- Wordt er wel eens wat gedaan aan reclame in lokale krantjes om de naamsbekendheid van
de club te vergroten?
Nu vooral actief op sociale media, kijken naar de mogelijkheden van komend seizoen. Bij een
succes bijvoorbeeld contact opnemen met het Noord-Hollands Dagblad.

6. Afsluiting
Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid. De vergadering word afgesloten om 20.30.

